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На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следећу: 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 4/2018 

 

„Набавка услуга: 

Партија 1. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току 

извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од 

центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута 

Пожаревац-Свилајнац); 

Партија 2. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току 

извођења радова на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – 

Врбница” 

број ЈН 4/2018 

 

На страни 1/55  

где стоји: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2018. године до 09
00

 часова 

Јавно отварање: 12.02.2018. године у 09
30

 часова 

Мења и гласи:  

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 13.02.2018. године до 09
00

 часова 

Јавно отварање: 13.02.2018. године у 09
30

 часова 

 

На страни 7/55 – Додатни услови, Кадровски капацитет 

где стоји: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци. 

Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса КнезаМилоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 4/2018 

Број  404-11/2018-01 

Датум 06.02.2018.год. 
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Мења и гласи: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци. 

Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

 

На страни 10/55 – Додатни услови, Кадровски капацитет 

где стоји: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

Мења и гласи: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

 

На страни 11/55  

где стоји: 

„Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

Мења и гласи: 

„Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 
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На страни 24/55  

где стоји: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

Мења и гласи: 

„Партија 1. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 413 или 414 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

 

На страни 25/55  

где стоји: 

„Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

Мења и гласи: 

„Партија 2. 

a) да у радном односу има минимално једног инжењера (на неодређено или одређено време) са 

једном од лиценци: 

- 410 или 412 или 415 – 1 извршилац,  

или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 

надзорног инжењера у предметној јавној набавци.“ 

 

На страни 46/50  

где стоји: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2018. 

године до 09:00 часова..“ 

Мења и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.02.2018. 

године до 09:00 часова..“ 

 

У прилогу измењена и допуњена конкурсна документација, у Word-u (двоструким кликом 

на текст, на страни број 4. отвара се комплетна конкурсна документација која садржи 55 

страна) 

 

Остали услови конкурсне документације остају непромењени. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

 

 

          ОПШТИНА ЖАБАРИ 
           ОПШТИНСКА УПРАВА   

                        ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,  

                                              e-meil: ouzabari.investicije@gmail.com;  www.zabari.rs 

    ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Број: 404-11/2018-01 
Датум: 06.02.2018. год. 

 
 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА - УСЛУГЕ 
 

 

„Набавка услуга: 
Партија 1. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду 
у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у 
Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A 

реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац); 
Партија 2. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду 

у току извођења радова на ојачању коловозне конструкције општинског 
локалног пута Тићевац – Врбница” 

 
БРОЈ ЈНМВ: 4/2018 

 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 13.02.2018. године до 0900 часова 

Јавно отварање: 13.02.2018. године у 0930 часова 

 
 
 
 

Жабари, фебруар 2018. године 
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